A SureColor SC-T sorozat termékcsalád

Professzionális nyomtatás,
amely a legapróbb részleteket
is pontosan visszaadja

Innovatív
átalakulás
Akár most először ruház be nagy formátumú nyomtatóba, vagy
meglévő eszközparkját bővíti, nem kell tovább keresnie: az Epson
SureColor SC-T sorozat termékei éppen Önnek valók.
A tervezés és a gyártás folyamatát teljes egészében mi magunk irányítjuk, és a termékcsalád
minden nyomtatójába beépítjük az Epson egyedi PrecisionCore nyomtatófej-technológiáját.
Mindez kivételes teljesítményt és termelékenységet garantál Önnek – vagyis tökéletes
megoldás vállalkozása számára annak méretétől függetlenül.
Lehet, hogy csak olykor-olykor kell túlméretes plakátot vagy tervrajzot nyomtatnia, de az is
előfordulhat, hogy rendszeresen végez nagy formátumú nyomtatást különféle hordozókra –
nálunk mindenképpen megtalálja az igényeihez illő nyomtatót.

PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej-technológia

Az Epson és a környezet
Minden termékünk az ökológiailag fenntartható életciklus figyelembevételével lett kifejlesztve.
Az Epson a termékei tervezésekor törekszik arra, hogy minimálisra csökkentse a termékek
környezetre gyakorolt hatását és CO2-kibocsátását a termék teljes életciklusa során. Ez az
energia- és erőforrás-takarékos konstrukciótól kezdve a káros anyagok gyártási folyamatból
történő kiiktatásán át a minimális mennyiségű csomagolás alkalmazásáig minden terültre
kiterjed. Az Epson ezenkívül a tintapatronok széles méretválasztékát kínálja, amellyel
nem csupán a költségek tarthatók alacsony szinten, de egyúttal a patronok cseréje is
problémamentesen lebonyolítható. Az Epson valamennyi tintapatronja újrahasznosítható.
Biztos üzemeltetés
Epson nyomtatójához legalább egy év helyszíni garancia jár, és azt javasoljuk, hogy az
átvételt követően haladéktalanul regisztrálja készülékét. Bár meggyőződésünk, hogy hosszú
évekig megbízhatóan fogja Önt szolgálni, nem szeretnénk, ha valamilyen váratlan hiba vagy
üzemzavar nehéz helyzetbe hozná. A választható helyszíni Epson CoverPlus kiterjesztett
garancia révén gondoskodhat gyártósora zavartalan működéséről és a folyamatos
támogatásról.
A CoverPlus garanciával kapcsolatos további információért forduljon az Epson helyi képviseletéhez.
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Bemutatkozik a nagy formátumú Epson nyomtatók
legújabb generációja

A következő projektjéhez megtervezett és létrehozott
megoldás

Az alkalmi túlméretes nyomatokra vonatkozó igényektől
a vállalkozás termelékenységének növelését célzó
beruházásokig az új, belépő szintű SureColor SC-T sorozat
asztali és állvánnyal rendelkező nyomtatói (SC-Tx100 és
SC-Tx405) az Ön kezébe adják az irányítást – a teljesítmény,
a költségek és a rugalmasság tekintetében egyaránt.

A nagy formátumú nyomtató kiválasztásakor Önnek
a minőség fontosabb a sebességnél? Vagy a hatékonyság
helyett a gazdaságosságot részesíti előnyben? A SureColor
SC-Tx200 nyomtatók esetén nem kell kompromisszumot
kötnie.

E korszerű, letisztult megjelenésű és minimális helyigényű
nyomtatók termékcsaládjuk legjobb teljesítményét nyújtják
a kiváló és részletgazdag nyomatok előállítása érdekében.
Ha csak ritkán van szüksége nagy formátumú nyomtatásra,
akkor is kitűnő eredményre számíthat a rendszertelen
használat miatt eltömődött nyomtatófejek vagy a felgyűlt
porszennyezés okozta minőségromlás nélkül.
Nem a saját íróasztalánál nyomtat? A SureColor SC-Tx100
és SC-Tx405 modell csatlakoztatható a hálózatra, így
a Direct Wi-Fi és az Apple AirPrint™ szolgáltatást támogató
eszközökkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül is nyomtathat.

A többféle konfigurációban kapható modellek között
biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt. 24 hüvelykes,
36 hüvelykes és 44 hüvelykes nyomtatók közül választhat,
egy- vagy kéttekercses kialakításban, multifunkciós
változatban (nyomtatás, szkennelés és másolás), valamint
Adobe® PostScript® 3™-támogatással. Minden modell
a legújabb technológiai megoldásokkal felvértezve teszi
lehetővé az összetett feladatok egyszerű végrehajtását.
A nagy kapacitású tintapatronok széles méretválasztéka
alacsony teljes birtoklási költséget kínál, amely a 1,5 mmes vastagságig számos különféle hordozóra rendszeresen
végzett nagy formátumú nyomtatás esetén ideális
lehetőség.

3

Nagy formátumú nyomtató az
Ön vállalkozásának
A sebesség, kényelem, sokoldalúság, fokozott
termelékenység és jobb költséggazdálkodás, valamint
a nyereség maximalizálása érdekében hozza házon belülre
a nagy formátumú nyomtatást.
Az alacsony üzemeltetési költség és a hordozók széles skáláján végzett nagy
sebességű nyomtatás gondoskodik majd arról, hogy beruházása sokszorosan
megtérüljön, különösen akkor, ha külső nyomdai szolgáltató igénybevételéről tér
át. Készítsen nagyobb dokumentumokat a minőség csökkenése nélkül. Hálózati
modelljeinkkel közvetlenül mobileszközéről nyomtathat.

Építészirodák
Páratlan részletességgel jeleníthetik meg CAD-tervrajzaikat
Nyisson új perspektívákat, lehetővé téve ügyfeleinek és munkatársainak a minden
színben pompázó, aprólékos vonalakat és éles fényképeket tartalmazó tervek,
rajzok és ábrák részletgazdagságának felfedezését. A SureColor SC-T sorozat
nagy formátumú nyomtatókból álló termékcsaládja egyaránt eleget tesz a CADnyomtatás, a terv- és rajzkezelés, valamint a projektek ügyfél- és jogszabályi
vonatkozásai miatt szükséges üzleti ajánlatok és dokumentumok elkészítésére
vonatkozó követelményeknek.

Reklámügynökségek
Figyelemfelkeltő megoldások az üzenetek célba juttatásához
Keltsen feltűnést és ragadja meg ügyfelei figyelmét a gyorsan és
zökkenőmentesen létrehozható élénk színű, a fogyasztókat megnyerő
reklámanyagokkal. A nagy méretű, fényképminőségű plakátoktól kezdve
a transzparensekig bármit nyomtathat. A nagy formátumú nyomtató növelni
fogja marketingtevékenysége hatékonyságát, megkönnyítve az áttérést az egyik
marketinganyagról a másikra.

Tervezés
Lenyűgöző részletességű, nagy sebességű nyomtatás
Az alacsony költségszint és a nagy sebesség ideálissá teszi a SureColor SC-T
sorozat nagy formátumú nyomtatóit a mérnökök számára. Készítsen részletes
és pontos, nagy léptékű rajzokat, ábrákat, vázlatokat, terveket és számos egyéb
dokumentumot. A ritkább patroncserét igénylő, hosszú távon is jól teljesítő
nyomtatófejeknek köszönhetően kézben tarthatja a nyomatok minőségét, amivel
időt takaríthat meg, illetve megsokszorozhatja nyereségét.
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Kisvállalkozások

Reprográfiák

Kiélhetik kreativitásukat

Nyűgözzék le ügyfeleiket a szemkápráztató minőséggel

Legyen szó akár plakátokról vagy molinókról, akár
bemutatókról vagy grafikákról, mi mondhatna többet
a vállalkozásról a termékek vagy szolgáltatások előnyeit
élvező fogyasztókról készült nagy, feltűnő képeknél? A nagy
formátumú nyomtatás minden korábbi elképzelésnél
magasabb szintre emelheti az Ön márkájáról kialakult képet,
hogy a vállalkozása kitűnjön a tömegből.

A SureColor SC-T sorozat nyomtatói akadálytalanul
illeszkednek a meglévő munkafolyamataihoz, köszönhetően
az egyszerű nyomtatást biztosító alkalmazásunknak és
a külön beszerezhető Adobe® PostScript® 3™ modul
használatának (a felsőbb kategóriás modellek esetén), amely
a PDF-, JPEG- és TIFF-formátumot egyaránt támogatja.
Ezenkívül a CAD-fájlok mellett a kiadványszerkesztő
alkalmazások és tervezőszoftver-csomagok széles
választékából is nyomtathat.

Ingatlanértékesítők

Oktatás

A mezőny fölé emelkedhetnek

Inspirálhatják az ifjúságot

A nagy formátumú nyomtató segítségével saját reklám- és
plakáttáblákat, állványra rögzíthető molinókat, alaprajzokat,
kirakathirdetéseket és falitérképeket nyomtathat –
bármit, amit házon belül elkészítve népszerűsíteni tudja
vállalkozását, és a lehető legjobb eredményeket nyújthassa
ügyfeleinek.

Az iskoláknak, főiskoláknak és egyetemeknek gyakran
a legújabb technológiai megoldásokra van szükségük
ahhoz, hogy támogatni és ösztönözni tudják a következő
nemzedéket. Az SC-T3100M és az SC-T5100M
segítségével bármilyen tananyagot beszkennelhet
a nagyobb hatékonyság érdekében. A diákokat és
tanáraikat ugyanúgy lelkesíti, ha lenyűgöző nyomtatott
dekorációkat készíthetnek az osztályterembe, vagy
házon belül nyomtathatják ki az iskolai rendezvényeket
népszerűsítő anyagokat.

Építőipar
Kézben tarthatják költségeiket és fokozhatják rugalmasságukat
Nyűgözze le ügyfeleit és üzlettársait az éles, jó minőségű és részletgazdag nagy
formátumú dokumentumokkal és tervekkel. A gyors munka érdekében beépített
szkennerrel rendelkező SC-T5400M megkönnyíti a CAD-rajzok vagy más tervek
papírra vitelét. Nyomtasson és szkenneljen akár telefonjáról vagy táblagépéről,
és végezze közvetlenül onnan a megosztást. Ez a tökéletes választás, ha
gyorsan, pontosan és költséghatékony módon szeretné elkészíteni házon belül az
épületekbe kerülő útbaigazító táblákat, a külső felületeket borító falgrafikákat, az
állványzatot takaró dekorációt és a nagy méretű hálós molinókat.
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Minden termék minősége
és teljesítménye
kiemelkedő
Professzionális teljesítmény minden szinten
Minden, amit elvár az Epsontól – minőség, innováció és teljesítmény – megtalálható
a kompakt kialakítású eszközben, amelyet a legszűkösebb munkaterületen is gond nélkül
el tud helyezni. Az alacsony teljes birtoklási költség azon vállalkozások tulajdonosainak
ideális, amelyek a kiszervezett nagy formátumú nyomdai termelésről térnek át házon belüli
megoldásokra. A hálózati Wi-Fi csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy egy mobileszköz
és a kompatibilis alkalmazások segítségével gyakorlatilag bárhonnan nyomtathasson.
A SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 és SC-T5400M modell rendelkezik
a legkisebb helyigénnyel valamennyi nagy formátumú nyomtatónk közül, így a legszűkebb
munkaterületeken is elférnek. A SC-T3100x az első 24 hüvelykes nyomtató, amely
újratölthető tintamegoldással rendelkezik, így a tinta a nyomtató működése közben is
feltölthető. A SC-T5400M teljesen beépített szkennerrel rendelkezik, amely egyszerre akár
30,5 métert is képes beolvasni.
A nagy sebességű, nagy formátumú tintasugaras nyomtatással A1-es oldalanként akár
22 másodperces sebesség is elérhető, az UltraChrome XD2 tintával pedig minőségromlás
nélkül élvezheti a bámulatos eredményeket.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Belépő szintű asztali vagy állványos – kínálatunkban legkisebb helyigényű – nagy formátumú
nyomtatók, amelyek lapos felületen a lehető leggazdaságosabb helykihasználást kínálják.
Akár napi rendszerességgel készíthet professzionális minőségű, nagy formátumú,
részletgazdag nyomatokat. Az igényeinek megfelelően a pigmenttintapatronok különböző
méretekben kaphatók. Az SC-T3100x 140 ml-es palackokkal valós időben újratölthető
tartályokkal működik.*
* Csak az SC-T3100x modell esetén.

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Belépő szintű asztali vagy állványos, nagy formátumú nyomtatók, amelyek csupán
minimális helyet és beállítást igényelnek. Felhasználói felületük intuitív és könnyen elérhető.
Hozzon létre újra és újra lenyűgöző nyomatokat szín- és részletveszteség nélkül. Növelje
a hatékonyságot különböző méretű tintapatronokkal: 110 ml, 350 ml és 700 ml.
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Sokoldalú, rugalmas nagy
formátumú nyomtatás
Nagy formátumú nyomtatót minden munkaterületre
Legyen szó poszterekről, transzparensekről, fali grafikákról, tervrajzokról, beltéri vagy (rövid
élettartamra szánt) kültéri jelzésekről, a SureColor SC-T sorozat nyomtatóival életre keltheti alkotásait.
A 24 hüvelykes, 36 hüvelykes és 44 hüvelykes méretben rendelkezésre álló nyomtatóválaszték
valamennyi tagja PrecisionCore MicroTFP nyomtatófejjel van felszerelve, amely tartós teljesítményt
biztosít. Az UltraChrome XD tinta olyan tartós nyomatokat eredményez, amelyek nem maszatolódnak
és vízállóak is egyben. A gyors képfeldolgozás érdekében minden modell 1 GB memóriával
van felszerelve, a feladatok gyorsítótárazásához és lehívásához pedig 320 GB-os opcionális
háttértárbővítést kínálunk.
A termékcsalád a későbbiekben innovatív technológiával bővül, hogy a bizalmas dokumentumok
számára is biztonságos nyomtatást biztosítson. Ez a kompakt, felhasználóbarát termékcsalád az
AEC-t és a CAD-et használó szakemberek igényeit szem előtt tartva született meg.
Ajánlatunk emellett az alábbiakat is tartalmazza:
Többfunkciós, nyomtatási, másolási és szkennelési funkcióval rendelkező modellek
Opcionális Adobe® PostScript® 3™-támogatás 2 × 1,6 GHz-es processzorral, amely több
formátumban teszi lehetővé a gyors, közvetlen nyomtatást – még adatokban gazdag fájlok esetén is
Bizonyos modellek normál és kéttekercses konfigurációban is kaphatók, amelyeknél lehetővé válik az
automatikus papírbetöltés és a tekercsek közötti váltás;
Tintapatronok különböző méretben – 110 ml, 350 ml és 700 ml.

SureColor SC-T3200
24 hüvelykes, 4 színű, nagy formátumú nyomtatás gyorsan
és pontosan. Intuitív csatlakozást kínál számos különböző
grafikai, CAD- és GIS-alkalmazásokhoz, így leterhelt gyártási
környezetben is ideálisan használható. Kizárólag normál
(egytekercses) konfigurációban kapható.
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36 hüvelykes, 4 színű, nagy formátumú nyomtató. Páratlan
felbontás és képminőség. Hihetetlenül egyszerűen
használható – a kezdő és haladó tervezők számára egyaránt.
Képes közvetlen szinkronizálást végezni a CAD-szoftverek
és a vezető tervezőprogramok széles választékával –
tökéletes megoldás a sokoldalú, több tudományterületet
átfogó tervezőirodák számára. Normál konfigurációban és
kéttekercses változatban egyaránt kapható.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
44 hüvelykes, nagy sebességű, 4 színű, nagy formátumú
nyomtató, amely a nagy teljesítmény és a magas minőség
mellett kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik. Maximális
termelékenységet és rugalmasságot nyújt, amely a CAD-,
reprográfiai és oktatási alkalmazások, valamint a POSplakátok nyomtatása esetén ideális lehetőség. A pontosság és
gyorsaság verhetetlen párosát kínálja. Normál konfigurációban
és kéttekercses változatban egyaránt kapható.
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Multifunkciós nyomtatók,
amelyekkel a pontos
eredmény garantált
A multifunkciós nyomtatók tökélesek a műszaki
nyomtatáshoz és szkenneléshez, még a kézzel írt
részletes jegyzetek esetén is. Megfizethető, könnyű
használni, és pontos, magas minőségű nyomtatott
anyagokat állíthat elő minden alkalommal.

SureColor SC-T3100M
A csupán 24 hüvelyk (610 mm) széles SC-T3100M ár-érték arányban
az Epson multifunkciós nyomtatói közül a legjobb választás. Ez
a modell akár 4,5 hüvelyk/másodperc szkennelési sebességre is képes
egészen 2,72 méteres hosszig, ezenfelül pedig rendkívül gyorsan
képes kiváló minőségű nyomatok előállítására. Értékesítőpontok
számára és plakátkészítéshez ideális, hiszen 34 másodperc alatt
kinyomtat egy A1-es méretű képet.
SureColor SC-T5100M
Az SC-T3100M multifunkcionális nyomtató nagyobb, 36 hüvelykes
(914 mm) változata, amely annak minden előnyével rendelkezik.
Pompás választás azon építőipari vállalkozások számára, ahol az
alacsony kapacitású nyomtatók csúcsminőségére van szükség,
mindezt nagyobb termelékenység mellett.

Az SC-T5100M, SC-T5100 és SC-T5400M termékek USB
csatlakozón keresztüli direkt szkennelési és nyomtatási funkcióval
rendelkeznek – akár PDF formátumban is, külön költségek nélkül1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
36 hüvelykes, 4 színű, nagy formátumú nyomtató beépített
kijelzővel a szkenneléshez, másoláshoz és megosztáshoz.
Készítsen költséghatékonyan éles és pontos nyomatokat. Normál
konfigurációban és kéttekercses változatban egyaránt kapható.

SureColor SC-T5400M
Ez a nagy méretű, helyszíni nyomtató akár 30,5 méteres anyagok
beolvasására is képes. A 914 mm-es széles, legsokoldalúbb és
leghatékonyabb modell gond nélkül elhelyezhető bármely mérnökivagy építészirodában. Matt és fényes nyomathordozóra is képes
nyomtatni, továbbá az akár A0-s méretű, szegély nélküli nyomtatást
is támogatja. A 0,02 mm-es fekete vonalvastagság révén garantáltan
nem veszít a dokumentumok részletességéből a nyomtatás során
(110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
44 hüvelykes, nagy sebességű, 4 színű, nagy formátumú nyomtató
beépített kijelzővel a szkenneléshez, másoláshoz és megosztáshoz.
Az A1-es dokumentumok másolása mindössze 39 másodpercet
vesz igénybe, az A1-es nyomatok pedig már 28 másodperc
alatt elkészülnek. A dokumentumok és fényképek beolvasása
600 dpi optikai felbontással történik, amellyel a színes és feketefehér példányok egyformán jó minőségben állíthatók elő. Normál
konfigurációban és kéttekercses változatban egyaránt kapható.

11

Műszaki adatok
Típus

24 hüvelykes nyomtatók

SC-T2100
Tintakészlet

Tinta

Tintaszín
Tinta űrtartalma/patron
(ml)

Sebesség

Szkenner

Másolás

Nyomtatási nyelv

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

4 színes
Pigment alapú

Színezék alapú: CMY
Pigment: BK

4 színes
Pigment

5 színes
Pigment

CMY, Mk

CMY, Bk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

Fekete: 50/80
Színek: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

34

34

34

27

30

Érzékelő

-

-

CIS

-

-

-

Fényforrás

-

-

Egyszeres

-

-

-

Optikai felbontás

-

-

600

-

-

-

Beolvasási sebesség
(200 dpi)

-

-

1,5 hüvelyk p/s (színes)
4,5 hüvelyk p/s (mono)

-

-

-

Maximum szkennelési
hossz(m)

-

-

2,72

-

-

-

Átméretezés

-

-

25–400%

-

-

-

Másolatok maximális
száma

-

-

99

-

-

-

Vastagság (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

TIFF/JPEG/PDF

-

-

-

4,3 hüvelykes érintőképernyő

4,3 hüvelykes
érintőképernyő

4,3 hüvelykes
érintőképernyő

2,7 hüvelykes színes
képernyő

Max. átmérő (mm)

119

117

170

150

Papírtekercs magja

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Tekercs: 0,21
Lap: 0,27

Tekercs: 0,21
Lap: 0,27

Tekercs: 0,3
Lap: 0,3

Tekercs: 0,5
Lap: 0,8
Karton: 1,5

Plakátkarton

-

-

-

Igen

Szegély nélküli
nyomtatás

-

-

Igen

Igen

Automatikus lapadagoló

Akár A3 méretig

Akár A3 méretig

-

-

Csatlakozók

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Igen

-

Igen

Igen

Igen

Igen

-

-

-

HDD: Opcionális
(320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

Kezelőpanel

Csatlakoztathatóság

Max. hordozóvastagság
(mm)

Közvetlen USBkapcsolat

-

HP-GL/2

-

Igen

HDD/HW RIP
Teljesítményfelvétel (W)
(nyomtatás/várakozás/kikapcsolt)
Méret (mm)
Szélesség ×
Mélység ×
Magasság

SC-T3100M

43

Teljesítmény (mp) 1*

Támogatott fájltípus

Nyomathordozók

SC-T3100(N)

Állvánnyal
Állvány nélkül

-

970 × 696 × 913

970 × 696 × 974

-

1080 × 750 × 1060

1050 × 762 × 1117

970 × 505 × 230 970 × 505 × 230

970 × 505 × 292

970 × 680 × 230

1080 × 668 × 585

1050 × 691 × 613

Állvánnyal

38

38

45

-

64

67

Állvány nélkül

27

27

35

29

49

54

Tömeg (kg)

*1 Üzemmód: CAD-vázlat/hordozó: sima A1-es papír
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36 hüvelykes nyomtatók

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

44 hüvelykes nyomtatók

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 színes
Pigment

4 színes
Pigment

5 színes
Minden pigment

5 színes
Pigment

CMY, Mk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Fekete: 50/80
Színek: 26/50

T5405 110/350/700
T5400M 110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Egyszeres

-

Egyszeres

Kettős

Kettős

-

600

-

600

600

600

-

1,5 hüvelyk p/s (színes)
4,5 hüvelyk p/s (mono)

-

4,5 hüvelyk p/s (színes)
7,5 hüvelyk p/s (mono)

6 ips (színes)
13 ips (szürke)

6 ips (színes)
13 ips (szürke)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25–400%

-

25–400%

25–400%

25–400%

-

99

-

99

99

99

-

0,5

-

0,5

1,3

1,3

-

TIFF/JPEG/PDF

-

TIFF/JPEG/PDF

TIFF/JPEG/PDF

TIFF/JPEG/PDF

4,3 hüvelykes érintőképernyő

4,3 hüvelykes érintőképernyő

2,7 hüvelykes színes képernyő

2,7 hüvelykes színes képernyő

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Tekercs: 0,21
Lap: 0,27

Tekercs: 0,3 Lap: 0,3

Tekercs: 0,5
Lap: 0,8
Karton: 1,5

Tekercs: 0,5
Lap: 0,8
Karton: 1,5

-

-

Igen

Igen

-

Igen

Igen

Igen

Akár A3 méretig

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Igen

-

-

Igen

Igen

Igen

Igen

-

-

HDD: Opcionális (320 GB)

HDD: Opcionális (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Igen

1268 × 696 × 913

1268 × 696 × 974

1385 × 750 × 1060

1405 × 762 × 1128

1405 × 762 × 1128

1268 × 505 × 230

-

-

-

-

46

54

88

89

84

84

33

41

76

77

-

-
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SureColor T2100, T3100(N), T3100M, T3100x*, T5100(N) T5100M
Opciók

Tinta és kellékanyagok
UltraChrome XD2, cián, 26 ml

C13T40C240

Állvány, 24" T2100 és T3100 sorozat

C12C933151

UltraChrome XD2, sárga, 26 ml

C13T40C440

Állvány, 36" T5100 sorozat

C12C933091

UltraChrome XD2, magenta, 26 ml

C13T40C340

Tekercstartó, 24 hüvelyk

C12C935701

UltraChrome XD2, fekete, 50 ml

C13T40C140

UltraChrome XD2, cián, 50 ml

C13T40D240

Tekercstartó, 36 hüvelyk

C12C933131

UltraChrome XD2, magenta, 50 ml

C13T40D340

Automatikus vágóegység tartalék
pengéje

C13S210055

UltraChrome XD2, sárga, 50 ml

C13T40D440

UltraChrome XD2, fekete, 80 ml

C13T40D140

Választható lapadagoló tálca

C12C936361

Cián festék 140 ml (csak az SC-T3100x esetén)

C13T49H200

A1-es dokumentumhordozó lap

C12C936101

Sárga festék 140 ml (csak az SC-T3100x esetén)

C13T49H400

Magenta festék 140 ml (csak az SC-T3100x esetén)

C13T49H300

Fekete pigment 140 ml (csak az SC-T3100x esetén)

C13T49H100

Karbantartási doboz

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 és SC-T5400M
Tinta és kellékanyagok

Opciók

UltraChrome XD2, cián, 110 ml

C13T41R240

Tekercstartó, 24 hüvelyk

C12C933281

UltraChrome XD2, sárga, 110 ml

C13T41R440

Tekercstartó, 36 hüvelyk

C12C933301

UltraChrome XD2, magenta, 110 ml

C13T41R340

Dokumentum-hordozólap, AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2, fekete, 110 ml

C13T41R540

Automatikus vágóegység tartalék pengéje C13S902007

UltraChrome XD2, cián, 350 ml

C13T41F240

Szegély nélküli csereblokk

UltraChrome XD2, magenta, 350 ml

C13T41F340

UltraChrome XD2, sárga, 350 ml

C13T41F440

UltraChrome XD2, fekete, 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2, cián, 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2, magenta, 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2, sárga, 700 ml*

C13T41E440

UltraChrome XD2, fekete, 700 ml*

C13T41E540

Karbantartási doboz

C13T699700

A patronok nem kompatibilisek az SC-T5400M modellel.

*
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C13S400064

SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Tinta és kellékanyagok
UltraChrome XD Photo, fekete, 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD, magenta, 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD, cián, 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD, sárga, 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD, magenta, 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD Matte, fekete, 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD, sárga, 110 ml

C13T692400

Karbantartási doboz

C13T619300

UltraChrome XD Matte, fekete, 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD Photo, fekete, 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD, cián, 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD, magenta, 350 ml

C13T693300

Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit

C12C891131

UltraChrome XD, sárga, 350 ml

C13T693400

320 GB-os merevlemez-meghajtó (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD Matte, fekete, 350 ml

C13T693500

MFP szkenner, 36 hüvelyk

C12C891071

UltraChrome XD Photo, fekete, 700 ml

C13T694100

MFP szkennerállvány, 36 hüvelyk

C12C844151

UltraChrome XD, cián, 700 ml

C13T694200

MFP szkennerállvány, 44 hüvelyk

C12C844161

UltraChrome XD, magenta, 700 ml

C13T694300

Tekercspapír-adapter

C12C811401

Opciók

A doboz tartalma
Illesztőprogram és segédprogramok (CD)
Felhasználói útmutató (CD)
Beállítási útmutató
Alapkészülék
Hálózati kábel
Színenként cserélhető tintapatronok
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További információért keresse fel a www.epson.hu weboldalt.
¹ Fájl nyomtatása PDF formátumba a beolvasást követően az Epson SC-T sorozat szkennerén

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus

@Epson_Magyarorszag
epson-magyarorszag

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

